
een virus neemt een cel in je lichaam
over en draagt de cel op het virus te

vermeerderen.

een menselijke cel

VIRUSSEN
Voor elke toekomstige viroloog!

EEN VIRUS

menselijke bloedcellen onder
de microscoop

EEN MENSELIJKE CEL

EEN VIRUS

coronavirus onder de
microscoop



Corona, covid 19, 2019-nCoV
Vele namen voor 1 virus. Maar wat betekent
die naam nu?
De ‘Co’staat voor de virusgroep corona waartoe
de nieuwe ziekte behoort. Corona heeft zijn
naam dan weer te danken aan de krans rond
de virusdeeltjes, corona in het Latijn. ‘Vi’ staat
voor virus, terwijl 19 duidt op het jaartal
waarin het virus uitbrak: 2019. Deze drie
samen vormen Covid-19.

CORONA

ANDERE CORONAS

EEN NAAM KIEZEN
Hoe wordt de naam van een virus gekozen?
De benaming moet makkelijk uit te spreken zijn en mag niet verwijzen naar een
dier, een geografische locatie, persoon of groep mensen.

De buitenste laag van de atmosfeer van de zon kreeg
ook de naam Corona.
 
De disneyprinses Rapunzel zat 18 jaar in quarantaine
en leefde in de stad Corona.
 
En ook een bier kreeg de naam Corona.
 
 
 
 



EEN DAG UIT HET LEVEN VAN
EEN CORONA PARTIKEL!

Om te beginnen heeft een virus geen cellen daarom noemen we het een
partikel. Professor Wim van der Poel legt uit.  “Een partikel van het

coronavirus bestaat uit een streng RNA, dat is erfelijk materiaal, met
daaronder een eiwitmantel. Op deze eiwitmantel zitten uitsteeksels, hiermee

hecht het partikel zich aan eiwitten van de gastcel vast. Dat is dan ook het
enige dat hij doet, hij kan zelf  niet bewegen dus beweegt hij mee met zijn

omgeving: speeksel, slijm, uitademingslucht.
Leuk he zo een hele dag wat mee dobberen met slijm en hier en daar eens
even blijven plakken. Volgens de professor doet een virus niets anders dan

zichzelf de hele dag vermeerderen, hierbij kan celschade ontstaan. Er kunnen
celfuncties verstoord worden. Het is door dit vermeerderingsproces dat je ziek
wordt. Het virus verandert of verstoort de normale celfuncties. Die werkt dan

niet meer of niet meer goed en zo gaat hij dan naar de volgende en de
volgende cel. Het virus zijn favoriete cellen zijn die van de luchtwegen.

Af en toe gaat zo een viruspartikel ook wel eens een tripje maken, dan wordt
hij uitgehoest en als hij gelukt heeft komt hij op een nieuwe gastheer terecht

en gaat hij ook daar de cellen ziek maken. Hij gaat daar eerst weer wat
ronddobberen op het speeksel en slijm, hij hecht zich aan een gezonde cel in
de luchtwegen, maakt deze kapot en dwingt hem om nakomelingen van zijn

virus te maken.
 
 



WAT IS ZOÖNOSE

Men zegt dat het coronavirus afkomstig is
van een vleermuis. Dit noemen we
zoönose, maar wat is dat nu juist?

Zoönose is een besmettelijke ziekte die
wordt overgedragen van dier op mens.

 Dit kan op twee manieren gebeuren: door het opeten van deze
dieren of door contact te hebben met deze dieren.
 
 ENKELE VOORBEELDEN

De vogelgriep is afkomstig van wilde vogels en pluimvee. Als de
mensen in contact komen met de uitwerpselen of waterdruppels
waarin het virus zit kunnen ze ook ziek worden.
 
De bekendste zoönose is misschien wel de bacterie salmonella
(voedselvergiftiging). Deze krijg je van het eten van rauw voedsel.
Ze veroorzaakt diarree en darmstoornissen.

 



Het Rega-instituut is een laboratorium waar dagelijks
onderzoek wordt gedaan naar virussen. Het laboratorium
werkt aan vaccins. Hier
wordt gewerkt met ’s werelds meest gevaarlijke virussen.
Het gebouw met 10 labo’s
ziet eruit als een wit doolhof. De werknemers werken voor
hun veiligheid altijd
per twee. In het midden van het gebouw bevindt zich het
best beveiligde labo
van het hele gebouw. Op de glazen deur kleeft een gele
veiligheidssticker. De
gehele binnenruimte is luchtdicht. In deze ruimte hoeft
geen wetenschapper
binnen te komen om te werken met de gevaarlijkste
virussen ter wereld. De robots
die er werken kan je van buitenaf bedienen, ze zijn telkens
met twee (als er
één uitvalt, kan de andere robot direct overnemen. Dit
systeem is uniek. In
andere labo’s (Lyon of München) moeten onderzoekers in
een soort van astronautenpak
aan het werk. De man die deze super bunker heeft
ontworpen is Pieter Leyssen
een viroloog en ook een amateur-ingenieur. Hij bouwde in
legoblokjes een ruw
ontwerp over hoe zijn bunker er moest uitzien. Dat liet hij
dan aan de ingenieurs
zien. Het gebouw is opgedeeld in vier niveaus. Hoe dieper
in het gebouw hoe
gevaarlijker en hoe meer maatregelen.

Niveau 1 is het laagste niveau, hier is er
weinig dreiging omdat ze met virussen,
bacteriën en schimmels werken die geen
ziektes veroorzaken bij de mens. Hier in dit
microbiologisch labo gelden geen
bijzondere veiligheidsmaatregelen. Je hebt
natuurlijk wel een badge nodig om het te
betreden.
 
Op niveau 2 gebeurt er onderzoek naar
virussen of bacteriën
die ziektes veroorzaken bij de mens, maar
die zich niet gemakkelijk verspreiden
onder de bevolking (zoals HIV of herpes).
Rubberhandschoenen, beschermende
overjas en hoesjes rond je schoenen zijn
hier de kledingvoorschriften.
 
Op niveau 3 begint het serieuze werk. Hier
wordt gewerkt met micro-organismen die
ernstige ziektes bij de mens veroorzaken,
deze ziektes verspreiden zich makkelijk. Als
je in deze labo’s binnen wil moet je na de
badgecontrole een extra pincode induwen.
Via de login weet men dan wie er binnen is.
In dit labo kijkt een camera aan het plafond
mee wat er allemaal gebeurt. De tubes met
virussen die in de diepvriezers daar bewaard
worden hebben enkel een barcode en geen
naam. Dit doet men uit voorzorg. Bij de
ergste virussen (SARS, bepaalde
griepvirussen) moet men volledige
beschermpakken dragen compleet met
gezichtsmasker en luchtfilter.
 
Niveau 4 de kern van het gebouw. Hier is
niemand toegelaten. Hier wordt met de
allergevaarlijkste virussen gewerkt. Virussen
die zeer besmettelijk en dodelijk zijn.
Virussen waarvoor nog geen medicijn voor
is. Deze luchtdichte box van glas en staal is
uitgerust met een uniek robotsysteem dat
van buitenaf wordt bediend. De virusstalen
(ebola) worden in containertjes (die
uit meerdere laagjes bestaan) en via een
speciale sluis in de kamer geplaatst.
 
 

DE VIRUSBUNKER
 

Het best beveiligde laboratorium staat in Leuven. 



DODELIJKSTE VIRUSSEN
 

Het coronavirus zorgt voor veel paniek, het verspreidt zich super
snel, toch is het virus niet super dodelijk. Hieronder vind je een

lijstje van de 5 dodelijkste virussen ter wereld.

 

Humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
Dit virus kruipt in onze belangrijkste afweercellen en vermenigvuldigt zich daar. Zo maakt ze langzaam ons
immuunsysteem kapot. Vanaf dat het ons immuunsysteem zo verzwakt dat het niet meer werkt, wordt de
ziekte aids genoemd. Doordat het immuunsysteem kapot is kan het slachtoffer zich niet meer tegen
andere ziekteverwekkers beschermen en overlijdt dan vaak aan een onschuldige infectie. Sinds de start
van de aidsepidemie in 1981 zijn er ongeveer 77 miljoen mensen besmet geraakt, hiervan is ongeveer de
helft overleden. Wetenschappers doen al jaren onderzoek naar een vaccin, maar zijn daar tot nu toe nog
niet in geslaagd. Wel zijn er hiv-remmers ontwikkelt die de ziekte onderdrukken, maar ze kunnen de ziekte
niet genezen. Doordat het virus zich verstopt in de afweercellen van ons lichaam en zich steeds aanpast is
dit virus het vaccin steeds te slim af. Gelukkig kan je hiv enkel krijgen als besmet bloed met jouw bloed in
aanraking komt of door onbeschermd seksueel contact.
 
Griep
Elk jaar overlijden er nog 250 000 tot 500 000 mensen aan de griep. Het virus is voornamelijk gevaarlijk
voor mensen met chronische hart- en longziekten of ouderen. De bekendste griepepidemie was de
Spaanse griep. Dit virus doodde wereldwijd van 1918-1919, 20 tot 100 miljoen mensen (aan deze griep
stierven meer mensen dan in de eerste wereldoorlog die toen net afgelopen was.) Het eerste slachtoffer
was een Amerikaanse militaire. Toch wordt het de Spaanse griep genoemd, dit komt omdat Spanje het
eerste land was dat officieel de eerste meldingen over de ziekte maakte.

 
Pokken
In de 18 eeuw was dit het meest gevreesde virus. Het virus
maakte naar schatting zo’n 300 tot 500 miljoen dodelijke slachtoffers. De
symptomen beginnen met zware griepachtige verschijnselen die gepaard gaan met
vermoeidheid en koorts. Daarna ontstaan er zweren in de mond en neuskeelholte.
Het slachtoffer krijgt huiduitslag, die later verandert in bulten over heel het
lichaam. Dit virus is dankzij vaccinatie uit de wereld geholpen. Het vaccin is
ontstaan na de onderzoeken van Edward Jenner in 1796, die constateerde dat
melkmeisjes die eerder een infectie met het koepokkenvirus hadden gehad, deze
zouden zijn beschermd tegen het virus. Het op voorhand besmetten met dit
koepokkenvirus werd later vaccinatie genoemd. Vacca is namelijk Latijns voor
koe.



   
Ebola
Onder de microscoop ziet het eruit als een dun sliertje. In
werkelijkheid is het 100 000 keer dunner dan een mensenhaar. Doordat het
zo een klein virus is, komt het makkelijk in je bloedbaan terecht en kan het zich
zo verspreiden door heel je lichaam. Als het een cel is binnengedrongen begint
het zich supersnel te vermenigvuldigen, het laat de cel ook een speciaal eiwit
aanmaken. Jouw afweersysteem kan dit eiwit niet wegwerken, hierdoor blijft het
virus dus actief. De cellen vol virusdeeltjes en eiwitten scheuren en dit
veroorzaakt duizenden kleine bloedingen in je lichaam. Tijdens de grootste
uitbraak tussen 2014 en 2016 overleden er 11 323 mensen. In 2018 startte
er een nieuwe uitbraak van het virus in Congo, deze is nog steeds niet onder
controle en heeft tot nu toe aan 3000 mensen het leven gekost.

     
Humaan Papillomavirus: HPV
Dit virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken. Het virus is
zeer besmettelijk, maar kan enkel worden overgedragen door seksueel contact. 8 op de 10 mannen en
vrouwen worden in hun leven besmet met dit virus, gelukkig
ruimt ons lichaam de infectie vrijwel altijd zonder problemen op. Als dit niet
gebeurt, is er een kleine kans op baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker is
de vierde op de lijst van meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen. Elk jaar
overlijden hier 311 000 vrouwen aan (de meeste 85% in minder ontwikkelde
landen). Vanaf 2008 kunnen meisjes vanaf 13 jaar zich laten vaccineren tegen de
twee gevaarlijkste varianten van het virus.

ebolavirus



Niet enkel mensen en dieren hebben last
van virussen, ook jouw computer of tablet

kan een virus oplopen!

De World Health Organization (de wereldgezondheidsorganisatie) is een organisatie van de Verenigde
Naties met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheid in kaart te brengen.
De taak van deze organisatie is het bevorderen van de gezondheid
van de wereldbevolking. De organisatie houdt zich ook bezig met het in kaart
brengen van de aandoeningen en de geneesmiddelen.

HET WHO
Tedros Adhanom Ghebreyesus

HET COMPUTERVIRUS

Een computervirus is vorm van schadelijke
software. Het komt je computer binnen door
email of USB-sticks. Een virus is als een soort
worm  die zich in een bestand vastzet en dan
veel schade kan aanrichten (net zoals bij een
echt virus). Niet alleen computers en tablets
komen virussen voor, ze kunnen ook je telefoon
infecteren, maar dit komt minder voor. Er zijn
drie soorten computervirussen: het Trojaanse
paard, wormen en de logic bomb. Het vaccin
tegen deze virussen is het installeren van een 
 antivirussoftware.


